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Prosinec 2012 
2. schůzka hodnotící komise k obdrženým zakázkám (7. 12. 2012): 

- Zpracování Protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 7. 12. 2012 
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 zákona ze dne 7. 12. 2012 

 
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení“ - JEŽEK IT na 
základě hodnotící komise (uchazeč nedoložil požadované informace k předložené 
nabídce. 
 
Předložení dokumentace k veřejné zakázce na odbor CERA v rámci administrativní 
kontroly na základě žádosti doručené zadavateli dne 18. 12. 2012.  
 
Seznam předkládaných dokladů: 

1) interní směrnice pro zadávání zakázek 
a) „Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek Libereckým 

krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi“ ze dne 27. 3. 2012 
veřejná zakázka byla zahájena v souladu s Článkem XII. 
 

b) Materiál předkládaný do rady kraje včetně přílohy ze dne 5. 11. 2012 a usnesení 
č. 1483/12/mRK 

 
2) text oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy, zaslaný požadovanému počtu 

zájemců k podání nabídky a další dokumenty vymezující předmět zakázky, vč. dokladů 
prokazujících jejich odeslání 

a) „Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném 
podlimitním řízení a zadávací dokumentace“ včetně příloh, odeslaná dne 6. 11. 2012 
o kopie dodejek (+ kopie podacích lístků) 
o printscrean profilu zadavatele - zveřejnění všech relevantních dokumentů 

 
3) doklad o uveřejnění výzvy k podávání nabídek a doklad o uveřejnění výsledku výzvy 

k podávání nabídek, je-li uveřejnění požadováno 



 

 
 

 

 

o jedná se o zjednodušené podlimitní řízení – zveřejnění výzvy na profilu 
zadavatele je doloženo v bodě 2) 

 
4) změny v textu výzvy k podávání nabídek resp. oznámení o zahájení zadávacího výběrového 

řízení, vč. dokladů prokazujících jejich odeslání 
- jedná se o zjednodušené podlimitní řízení → tyto doklady nejsou relevantní  

5) odpovědi na dotazy uchazečů, vč. dokladů prokazujících jejich odeslání 
a) Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám 

o mail s dotazem ze dne 12. 11. 2012 
o znění dodatečných informací včetně kopie 5 dodejek (+ kopie podacích 

lístků) ze dne 14. 11. 2012 
o printscrean o zveřejnění na profilu zadavatele doložen v bodě 2) 
o printscrean odeslaného e-mailu všem, kteří si stáhli zadávací dokumentaci 

z profilu zadavatele – 2x 
o výpis downloadů 

 
b) Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám 

o mail s dotazem ze dne 13. 11. 2012 
o znění dodatečných informací včetně kopie 5 dodejek (+ kopie podacích 

lístků) ze dne 16. 11. 2012. 
o printscrean o zveřejnění na profilu zadavatele doložen v bodě 2) 
o printscrean odeslaného e-mailu všem, kteří si stáhli zadávací dokumentaci 

z profilu zadavatele 
o výpis downloadů doložen v bodě 5) a). 

 
c) Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám 

o maily s dotazy 16. 11. 2012 
o znění dodatečných informací včetně kopie 5 dodejek (+ kopie podacích 

lístků) ze dne 19. 11. 2012 
o printscrean o zveřejnění na profilu zadavatele doložen v bodě 2) 
o printscrean odeslaného e-mailu všem, kteří si stáhli zadávací dokumentaci 

z profilu zadavatele 
o výpis downloadů doložen v bodě 5) a). 

 
6) jmenování hodnotící komise, příp. komise pro otevírání obálek, včetně čestného prohlášení 

o nepodjatosti a mlčenlivosti členů hodnotící komise 
a) ustanovení komise pro otevírání obálek včetně čestných prohlášení o nepodjatosti a 

mlčenlivosti 
b) ustanovení hodnotící komise včetně čestných prohlášení o nepodjatosti a 

mlčenlivosti (+ doporučení u mRK ze dne 5. 11. 2012) 
 

7) kompletní nabídky podané uchazeči na základě oznámení o zahájení 
zadávacího/výběrového  řízení, resp. výzvy zadavatele 

a) prosté kopie 4 nabídek, které zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 
 
 



 

 
 

 

 

8) zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek, případně protokol o otevírání 
obálek  

a) Protokol o otevírání obálek ze dne 22. 11. 2012 včetně seznamu doručených 
nabídek 

b) Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 26. 11. 2012 a 7. 12. 2012 včetně 
Protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 26. 11. 2012, Žádosti o písemné vysvětlení 
nabídky, kopie doručenek a přijaté vysvětlení. 

c) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 zákona ze dne 7. 12. 2012 
 

9) smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, vč. dodatků k ní 
a) zadavateli právě běží lhůta pro podání námitek, smlouva bude podepsána do 15 dnů 

po skončení lhůty pro podání námitek (lhůta pro podání námitek končí 27. 12. 2012) 
 

10) text oznámení o výsledku výběrového řízení (příp. text oznámení o vyloučení nabídky) 
zaslaný všem uchazečům, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, vč. 
dokladů prokazujících jejich odeslání 

a) „Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení“ - Access IT, s. r. 
o. ze dne 27. 11. 2012 
o zveřejněno na profilu zadavatele v souladu s § 76 odst. 6 ZVZ – printscrean 

doložen v bodě 2) 
b) „Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení“ - JEŽEK IT ze dne 

10. 12. 2012  
o zveřejněno na profilu zadavatele v souladu s § 76 odst. 6 ZVZ – printscrean 

doložen v bodě 2) 
c) „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 17. 12. 2012 

o zveřejněno na profilu zadavatele v souladu s § 81 odst. 4 ZVZ – printscrean 
doložen v bodě 2) 

 
 
 
Průběžná kontrola zpracovaných a odučených výukových materiálů a informování 
vyučujících o případných nedostatcích (Z: Mgr. Fojtů) 

 


